Museu do Futebol abre as portas para transmitir Brasil x México no dia
02/07
Normalmente fechado às segundas-feiras, museu funcionará das 9h às 18h
(com bilheteria até 17h) e transmitirá os dois jogos do dia no Mundial da
Rússia
A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 vai
influenciar a operação do Museu do Futebol. Normalmente fechada às
segundas-feiras, a instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
funcionará normalmente na próxima semana, no dia 02 de julho, data em que
a seleção comandada por Tite enfrentará o México pelas oitavas de final.
O museu estará de portas abertas das 9h às 18h (bilheteria até 17h), com
ingressos a R$ 12 e meia-entrada a R$ 6. Na Sala Jogo de Corpo, espaço em
que os jogos da Copa de 2018 têm sido transmitidos, os visitantes poderão
acompanhar na segunda-feira as duas partidas do Mundial – além de Brasil x
México às 11h, a agenda da competição prevê 1º do Grupo G x Japão.
O dia especial de funcionamento faz parte da programação do Museu do
Futebol para o Mundial deste ano. Além da transmissão dos jogos, que tem
sido sucesso de público, os visitantes podem acompanhar a exposição
temporária “A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958”, mostra audiovisual
que conta o caminho da seleção de Pelé e Garrincha até a conquista na
Suécia.
A exposição “A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958” tem patrocínio do
Banco Itaú, por meio da Lei Rouanet, e apoio da Epson. O Museu do Futebol é
uma iniciativa do Governo e da Prefeitura de São Paulo, com concepção e
realização da Fundação Roberto Marinho. Pertence à rede de museus da
Secretaria de Estado da Cultura e é gerido pelo IDBrasil Cultura, Educação e
Esporte, Organização Social de Cultura. O museu conta com patrocínio máster
da Motorola e patrocínio do Grupo Globo, e seu Programa Educativo conta
com o patrocínio do Pontofrio/Fundação Via Varejo, todos por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura.
SERVIÇO
Dia especial de funcionamento do Museu do Futebol
Data: 02 de julho de 2018 (segunda-feira)
Horário: 9h às 18h (bilheteria até 17h)
Ingressos: R$ 12 (meia-entrada a R$ 6)
Exposição Temporária - A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958
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Visitação: 05 de junho a 09 de setembro de 2018
Museu do Futebol: Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento: Terça a domingo, 9h00 às 18h00 (bilheteria até as 17h00)
Ingressos: R$ 12 | Meia-entrada: R$ 6 | Entrada gratuita às terças-feiras.
* O Museu normalmente não abre às segundas-feiras.
* Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu. Consulte o site museudofutebol.org.br.
* Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário uso de Zona Azul
Digital, que pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em
postos oficiais. Mais informações no site da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET cetsp.com.br.
Sobre o Museu do Futebol
Inaugurado em setembro de 2008, o Museu do Futebol está instalado em uma
área de 6,9 mil metros quadrados que fica embaixo das arquibancadas do
Estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu. Trata-se de
um espaço interativo, lúdico e multimídia, no qual a história do esporte mais
popular do Brasil acaba se confundindo com a própria história do país.
A exposição de longa duração do equipamento está espalhada por 15 salas,
com 1.500 imagens e cinco horas de vídeos. O percurso está alicerçado em
três eixos (emoção, história e diversão).
CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
OUTRAS FORMAS DE CONTATO:
Acompanhe o Museu do Futebol (museudofutebol) e a Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo (culturasp) nas redes sociais. Para conhecer a
programação cultural de todo o Estado, acesse a plataforma SP Estado da
Cultura: www.estadodacultura.sp.gov.br
MAIS INFORMAÇÕES À IMPRENSA
Exposição “A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958”
Approach Comunicação
Daniela Bertoldo 11 3846-5787 ramal 18 daniela.bertoldo@approach.com.br
Lucas Alves 11 3846-5787 ramal 79 lucas.alves@approach.com.br
Museu do Futebol - Comunicação
Mônica Saraiva
11 3664-3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele Turteltaub 11 3339-8162 |gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho 11 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
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Damaris Rota 11 3339-8308 | drota@sp.gov.br
Stephanie Gomes 11 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
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